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O adeus a Fidel Castro

Moro e Janot “atuam
com os EUA contra o Brasil”

Leia matéria especial da jornalista Juliana Medeiros, que acompanhou os 
nove dias de funeral de Fidel Castro, desde a capital Havana até Santiago 
de Cuba, onde aconteceu a despedida no domingo, 4 de dezembro. Pág. 6

O cientista político Luiz Alberto Moniz Bandeira afirma que o juiz 
Sérgio Moro e o Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, 
prejudicam a economia brasileira porque “atuam com os Estados 
Unidos contra o Brasil". Pág. 4

Apesar de tudo o que ocorreu em 2016, o Jornal Brasil Popu-
lar encerra o ano com a certeza do dever cumprido, ao levar in-
formação gratuita a milhares de pessoas. Esta é a última edição 
deste ano, com a garantia de retorno em janeiro de 2017.

O Jornal Brasil Popular deseja um fi m de ano com muita paz 
e alegria. E que 2017 seja um ano sem golpes, sem essa reforma 
da Previdência, sem aprovação da PEC 55, sem a entrega da Pe-
trobras, sem aumento dos combustíveis, mas com eleição direta 
para presidente da República e com mais ofertas de emprego.

COMO VAI FICAR?
APOSENTADORIA

Michel Temer enviou à Câmara dos Deputados uma proposta 
de reforma da Previdência que obrigará os trabalhadores a 
contribuir 49 anos para assegurar o recebimento de 100% do 
benefício. O tempo mínimo de contribuição – 25 anos, com 
idade mínima de 65 anos para homens e mulheres – dá direi-
to a apenas 76% da aposentadoria. Pág. 3
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Cubanos e pessoas de várias partes do mundo se despedem de Fidel, em Santiago de Cuba, no dia 4 de dezembro.

Feliz 2017
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As evidentes iniciativas para 
passar a uma nova fase do 
golpe, além de destruir di-
reitos por meio da reforma 

da previdência, do congelamento dos 
investimentos sociais por 20 anos e 
da entrega do petróleo do pré-sal aos 
estrangeiros, apontam para o abuso 
de medidas repressivas contra o povo, 
suas lideranças populares e suas insti-
tuições democráticas.

A crise institucional motivada pela 
intervenção do judiciário no legislati-
vo, para impedir que este aprove qual-
quer medida de combate aos privilé-
gios indecorosos e ilegais de juízes e 
procuradores, com salários fora da lei, 
conduz a uma anulação total da Cons-
tituição e também do parlamento.

Como pano de fundo, a crise eco-
nômica se profunda, o desemprego 
explode, a violência social escapa de 
qualquer controle, o que pode servir 
de pretexto para uma política repres-

siva por parte deste governo sem legi-
timidade, para impor mais sacrifícios 
ao povo.

Neste cenário, não cabe apenas 
uma aliança das forças de esquerda. 
É preciso uma aliança mais ampla, in-
cluindo empresários ameaçados por 
empresas estrangeiras, os militares na-
cionalistas que percebem os prejuízos 
sobre a indústria de defesa e a sobera-
nia, os sindicatos de trabalhadores de 
todas as tendências, que podem per-
der a CLT, e os movimentos sociais, 
intelectuais e a igreja popular. 

A nação está ameaçada de ser sub-
metida totalmente a interesses estran-
geiros e de regredir à República Velha 
(entre 1889 e 1930, quando a elite ca-
feeira paulistana e mineira revezava 
o cargo da presidência da República 
movida por seus próprios interesses 
políticos e econômicos), onde a ques-
tão social era caso de polícia. É hora de 
unidade, unidade e unidade.
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Michel Temer, que 
se aposentou aos 
55 anos, apresen-
tou uma proposta 

de reforma da Previdência que 
vai prejudicar os mais pobres – 
principalmente as mulheres – e 
protege os militares. O texto tra-
mita na Câmara dos Deputados 
como PEC 287.

Segundo afi rmou o secre-
tário de Previdência, Marcelo 
Caetano, o trabalhador preci-
sará contribuir 49 anos para as-
segurar o recebimento de 100% 
do benefício. O tempo mínimo 

de contribuição será de 25 anos, 
com idade mínima de 65 anos 
para homens e mulheres, mas 
com o cumprimento desse pe-
ríodo, o trabalhador tem direito 
a apenas 76% da aposentadoria.

Os trabalhadores ativos com 
menos de 50 anos (homens) ou 
45 anos (mulheres) deverão 
obedecer às novas regras inte-
gralmente. Já quem tem 50 anos 
ou mais será enquadrado com 
uma regra diferente, com tempo 
adicional para requerer o bene-
fício. Aposentados e aqueles que 
completarem os requisitos para 

pedir o benefício até a aprova-
ção da reforma não serão afeta-
dos porque já possuem direito 
adquirido.

Ao criticar a proposta, o 
presidente da Central Única dos 
Trabalhadores, Vagner Freitas, 
destacou que "uma coisa é tra-
balhar até os 65 anos com bons 
salários e ambiente saudável; ou-
tra é a rotina de um trabalhador 
rural e da construção civil, que 
fi cam expostos ao sol, a condi-
ções de trabalho inadequadas, 
e que normalmente começam a 
trabalhar na adolescência”

Idade mínima
Temer quer fi xar idade mínima de 65 anos para requerer 
aposentadoria e elevar o tempo mínimo de contribuição 
de 15 anos para 25 anos. Atualmente é possível pedir 
aposentadoria com 30 anos de contribuição, no caso das 
mulheres, e 35 anos no caso dos homens. Para receber o 
benefício integral, é preciso atingir a fórmula 85 (mulheres) 
e 95 (homens), que é a soma da idade com o tempo de 
contribuição.

Exemplo de aposentadoria
O trabalhador com 65 anos de idade e 25 anos de tempo 
de contribuição terá a aposentadoria igual a 76% (51 + 25) 
do seu salário de contribuição. A cada ano que contribuir 
a mais o trabalhador terá direito a um ponto percentual. 
Desta forma, para receber a aposentadoria integral (100% 
do valor), o trabalhador precisará contribuir por 49 anos, a 
soma dos 25 anos obrigatórios e 24 anos a mais.

Militares
Nada muda.

Professores e agricultores familiares
Professores e agricultores familiares passariam a seguir a 
mesma regra de idade mínima dos segurados urbanos (65 
anos). 

Trabalhadores com defi ciência
Os trabalhadores com defi ciência teriam ainda tratamento 
especial, mas a diferença em relação aos demais não 
poderá ser maior do que 10 anos no requisito de idade e 5 
anos no de tempo de contribuição.

Regras de transição
Para homens com 50 anos de idade ou mais e mulheres 
com 45 anos ou mais, a regra de transição vale para o 
tempo de aposentadoria, mas para o cálculo do benefício 
valerá a nova regra proposta. Eles deverão cumprir um pe-
ríodo adicional de contribuição, uma espécie de "pedágio", 
equivalente a 50% do tempo que faltaria para atingir o 
tempo de contribuição exigido. Por exemplo, se para um 
trabalhador faltava um ano para a aposentadoria, passará 
a faltar um ano e meio (12 meses + 50% = 18 meses).

Servidores públicos
Os servidores públicos fazem parte de um sistema diferencia-
do chamado Regime de Previdência dos Servidores Públicos 
(RPPS). No entanto, com a PEC, eles passarão a responder a 
regras iguais às dos trabalhadores do Regime Geral (RGPS).

Pensão por morte
Segundo o Ministério da Previdência, o benefício será equi-
valente a 50% do valor da aposentadoria que o segurado 
teria direito, acrescida de 10% para cada dependente. Por 
exemplo: se o trabalhador aposentado deixar esposa e um 
fi lho como dependentes ao falecer, esses dois dependentes 
receberão, juntos, o total de 70% do que o benefi ciário 
recebia de aposentadoria (50% somados a duas cotas 
individuais de 10%).

Da Redação
Reforma da previdência golpeia trabalhadoresUnidade, unidade, unidade.

STF mantém Renan 
na presidência do Senado

Temer aumenta
preços de combustíveis

Depois de ser afastado por uma liminar do ministro Marco 
Aurélio Mello e se recusar a receber uma intimação judicial, 
o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) conseguiu se manter 
na presidência do Senado, mesmo sendo réu pelo crime de 
peculato. Esta foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, no 
julgamento realizado no dia 7 de dezembro, quando seis 
ministros derrubaram a decisão individual de Marco Aurélio, 
mas decidiram tirar Renan da linha sucessória da presidência 
de República. Em contrapartida, o Senado retirou de pauta a 
urgência da tramitação do projeto de abuso de autoridade. 
Assim, o STF não pune Renan e Renan não vota projeto de 
lei que puniria juízes que cometessem abuso de autoridade. 
Tudo em casa.

Depois de ter anunciado, em outubro, que o preço da 
gasolina iria diminuir, a Petrobras aumentou, em média, 
o preço do diesel nas refi narias em 9,5% e da gasolina em 
8,1%. Os preços começaram a valer no dia 6 de dezembro e 
logo os consumidores sentirão o refl exo de mais um golpe da 
turma de Michel Temer.

O desemprego na Era Temer disparou e chegou a 11,8%, 
aumentando o número de desempregados em 32,7% na 
comparação com o trimestre encerrado em outubro de 2015. 
Isso signifi ca 3 milhões a mais de pessoas à procura de em-
prego no Brasil com relação ao ano passado, totalizando 12 
milhões de desempregados segundo dados do IBGE.

Desemprego explode 
PRINCIPAIS MUDANÇAS 
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Chega já dessa ilusão de que os problemas do mundo podem ser resolvidos com armas nucleares!  As bombas poderão até matar os famintos, os enfermos e os ignorantes, mas não podem matar a fome, as enfermidades e a ignorância. Fidel Castro

brasil 09 de dezembro de 2016

Luiz Alberto Moniz 
Bandeira, cientista 
político que analisa 
a fundo o momento 

atual, tanto nacional como 
internacional, alerta os bra-
sileiros sobre o juiz Sérgio 
Moro e o Procurador Geral 
da República, Rodrigo Janot, 
por considerá-los que “atuam 
com os Estados Unidos con-
tra o Brasil"

Autor do livro “A Desor-
dem Mundial – o espectro da 
total dominação” e conhecido 
por dissecar o poderio norte-
-americano na desestabilização 
de países, Moniz Bandeira ga-
rante que Moro e Janot “avan-
çam nos prejuízos provocados 
ao país e à economia nacional”.

Para o cientista político, 
"os prejuízos que causaram 
e estão a causar à economia 
brasileira, paralisando a Pe-
trobras, as empresas constru-
toras nacionais e toda a ca-
deia produtiva, ultrapassam, 
em uma escala imensurável, 
todos os prejuízos da corrup-
ção que eles alegam combater. 
O que estão a fazer é deses-
truturar, paralisar e descapi-
talizar as empresas brasileiras, 
estatais e privadas, como a 
Odebrecht, que competem no 
mercado internacional, Amé-
rica do Sul e África".

Numa longa entrevista, 
Moniz Bandeira adverte que 
"a delação premiada é similar 
a um método fascista e Isso 

faz lembrar a Gestapo ou os 
processos de Moscou, ao tem-
po de Stálin, com acusações 
fabricadas pela GPU (serviço 
secreto)".

Moniz Bandeira também 
não poupa Michel Temer, 
por entender que ele "não go-
verna", mas segue apenas as 
coordenadas do ministro da 
Fazenda, Henrique Meirel-
les, "representante do siste-
ma financeiro internacional". 
Ainda segundo ele, não há 
dúvidas quanto ao propósito 
do governo golpista de “jogar 
o peso da crise sobre os as-
salariados, para favorecer os 
rendimentos do capital finan-
ceiro, especulativo, investido 
no Brasil”. 

O golpe político do impeachment 
contra democracia, que derrubou a presi-
dente Dilma Rousseff, sem crime de res-
ponsabilidade, joga o Brasil no abismo da 
crise política, econômica e social, no com-
passo do avanço                 do desemprego. 

Como consequência, o país caminha 
para a crise institucional entre poderes da 
República – Executivo, Legislativo e Judi-
ciário – que ameaça a estabilidade da Re-
pública e a segurança nacional.

Os militares já estão bastante preocu-
pados com o fato de que o pacote reces-
sivo do governo diminua os gastos com 
o Programa Nacional de Defesa (PND) 
e Estratégia de Defesa Nacional (EDN), 
aprovados no Governo Lula, que garantia 
o desenvolvimento da indústria nacional 
de defesa. 

Este desenvolvimento representaria 
dinamismo de diversos setores produti-
vos, especialmente os de pesquisa e tecno-
logia, sem os quais o país fica refém dos 
poderes externos, que pretendem impor 
sua dominação.

A redução das desigualdades 
sociais no país, que pela primeira 
vez na história avançou sob a ges-
tão de Lula e Dilma, vai passar por 
um recuo brutal sob governo gol-
pista. Michel Temer mandou reti-
rar do texto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) os trechos 
que faziam referência à distribui-
ção de renda, ao fortalecimento 
dos programas sociais e à execu-
ção de políticas redistributivas 
como objetivos ou compromissos 
de sua política fiscal.

“Podemos defini-lo como um 
governo classista, voltado aos in-
teresses dos proprietários do capi-
tal, dos donos do dinheiro”, disse 
o professor de economia da Uni-
camp, Márcio Pochmann.

A LDO, até então, prevê que 
“o objetivo primordial da políti-
ca fiscal do governo é promover 
a gestão equilibrada dos recursos 
públicos, de forma a assegurar a 
manutenção da estabilidade eco-

nômica, o crescimento susten-
tado, a distribuição da renda e a 
prover adequadamente o acesso 
aos serviços públicos universais”.

Com a modificação, ficou as-
sim: “o objetivo primordial da po-
lítica fiscal do governo é promover 
a gestão equilibrada dos recursos 
públicos, de forma a assegurar a 
manutenção da estabilidade eco-
nômica, o crescimento sustentado 
e prover adequadamente o acesso 
aos serviços públicos”.

A situação de concentração 
de renda do país tende a se agra-
var. Ao analisarem os dados das 
declarações de imposto de ren-
da de pessoas físicas, os econo-
mistas Sérgio Gobetti e Rodrigo 
Orair constatam, por exemplo, 
que 71.440 pessoas (0,3% dos de-
clarantes ou 0,05% da população 
economicamente ativa) concen-
tram 14% da renda total e 22,7% 
de toda riqueza declarada em 
bens e ativos financeiros.

Está na reta final de for-
matação de proposta o grupo 
de trabalho criado pelo minis-
tro da Saúde, Ricardo Barros, 
para elaborar o projeto de pla-
no de saúde acessível – o que, 
na prática, significa atrair con-
sumidores (e dinheiro) para 
os empresários das operado-
ras de saúde, que perderam 
1,5 milhão de beneficiários 
nos últimos 12 meses –, e so-
brecarregar ainda mais o Sis-
tema Único de Saúde sem nele 
colocar um único centavo.

A Associação Brasileira 
de Saúde Coletiva (Abras-
co) se posicionou contrária à 
proposta desde que foi publi-
cada a criação do grupo de 
trabalho no Diário Oficial da 
União, em 5 de agosto. Para a 

entidade, ela frustra a legítima 
expectativa da população de 
ver ampliada a garantia do di-
reito à saúde.

O Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) também se ma-
nifestou contra a proposta de 
criar planos de saúde popula-
res, mais baratos e com menor 
cobertura como saída para 
desafogar e financiar a rede 
pública. Segundo o presidente 
do conselho, Ronald Ferreira, 
“o que o SUS precisa é de mais 
recursos públicos”.

"A eficiência do SUS é 
inquestionável”, destaca ele. 
“É um sistema que com R$ 
90 por mês, por pessoa – que 
é o que o Estado brasileiro 
coloca à disposição do SUS 
– consegue atender cerca de 

200 milhões de brasileiros 
com transplantes, vacinação, 
SAMU [Serviço de Atendi-
mento Móvel de Urgência], 
assistência farmacêutica, vi-
gilância sanitária. A questão 
é que com R$ 3 reais/dia não 

se paga nem o ônibus de ida”, 
disse ele. Ainda segundo Ro-
nald Ferreira, outros países 
desenvolvidos, com sistema 
público de saúde, investem de 
sete a dez vezes mais do que o 
Brasil em saúde por habitante.

Mário Augusto Jakobskind

Cesar Fonseca Bia Gentil

Bia Gentil
Moro e Janot “atuam com os Estados Unidos contra o Brasil"

O governo Michel Temer 
sofreu mais um abalo nas úl-
timas semanas. O ex-ministro 
da Cultura, Marcelo Calero, 
provocou desconforto na co-
zinha do Palácio do Planalto, 
deixou o cargo e saiu atirando.

 Calero, por precaução, 
gravou tudo e entregou para 
a Polícia Federal. A primei-
ra reação dos governistas foi 
tentar desqualificar o denun-
ciante acusando-o de desleal 
por ter gravado conversas 
com o presidente da Repú-
blica, com o então secretário 
de Governo, Geddel Vieira 
Lima, com o chefe da Casa 
Civil, Eliseu Padilha, e outros 
funcionários graduados.

 Para contestar essa acusa-
ção, Calero criticou o senador 
Aécio Neves (PSDB), que quis 
defender Temer. O ex-ministro 
disse que não confunde lealda-
de com cumplicidade. “Como 
servidor, não posso compactu-
ar com ilegalidades”, disse.

 O Ministério Público 
pediu à PF para ter acesso ao 
conteúdo das gravações, mas 
ainda não decidiu o que fa-
zer com elas. O curioso é que 
no caso dos grampos ilegais 
divulgados pelo juiz Sérgio 
Moro para impedir a posse 
de Lula no governo Dilma, o 
efeito foi imediato. A TV Glo-
bo divulgou em horário nobre 
o conteúdo dos diálogos e o 
ministro Gilmar Mendes se 
encarregou de fechar as portas 
para Lula.

 Após o golpe, surgem os 
desvios dos ministros. Des-
ta vez, o motivo da discór-
dia foi a pressão de Geddel 
para que fosse modificada a 
decisão do Instituto Nacio-
nal de Patrimônio Históri-
co (Iphan) de vetar a cons-
trução de um edifício de 30 
andares em área tombada na 
Bahia, o La Vue Ladeira da 
Barra, quando a altura per-
mitida é de 15 pavimentos.

 A gravidade desse episó-
dio é o tráfico de influência 
cometido por um ministro 
em benefício próprio. Geddel 
confessa ter comprado, por R$ 
3 milhões, um apartamento 
no 22º andar do empreendi-
mento.

 Diante da resistência do 
Iphan, Geddel apelou para 
Michel Temer, que se dispôs a 
pedir “paciência” a Calero. A 
orientação do presidente era 
remeter o caso para a Advoca-
cia Geral da União (AGU) sob 
o argumento de que se tratava 
de conflito entre ministérios. 
Mas Calero contesta: “Não há 
conflito nenhum. É o Iphan 
que dá a palavra final. E o in-
teresse de Geddel era pessoal”. 

Com a insistência do mi-
nistro Eliseu Padilha para que 
o tema fosse para a AGU, Cale-
ro entregou o boné. Para o seu 
lugar foi Roberto Freire (PPS), 
aliado desde o início da trama 
golpista que derrubou Dilma. 

Romário Schettino

Calero denuncia Geddel, Padilha e Temer por tráfico de influênciaSegurança nacional 
corre perigo

Temer retira do orçamento 
a redução da desigualdade

Governo ilegítimo prepara desmonte do SUS
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Se você já sabia que os 
críticos não incentivam 
o público a assistir Elis, 
nem dê bola. Vá como 

bom brasileiro ver o fi lme 
que traz de volta a imagem 
da maior cantora popular do 
país. Elis Regina merece todas 
as homenagens. Inclusive essa 
cinebiografi a tão criticada de 
Hugo Prata, um jovem estre-
ante e audacioso cineasta. Vale 
pagar o ingresso e viajar nos 
aspectos primorosos que seu 
olhar nos mostra, entre eles, a 
interpretação da atriz Andreia 
Horta no papel da cantora, co-
nhecendo-se ou não (os mais 
novos), um pouco das passa-
gens gloriosas e difíceis de sua 
vida profi ssional e pessoal, da 
beleza da voz e das canções do 
repertório que ela imortalizou.  

Elis foi um furacão. Uma 
personagem múltipla e com-

plexa. Viveu rápida e intensa-
mente como a grande artista 
e mulher que incomodou o 
machismo da época com sua 
personalidade forte e explosi-
va. Iluminou o tenebroso de-
serto da ditadura imposta ao 
país, desde o início da carreira 
no Rio em 1964 (exatamente 
o ano do golpe militar), até a 
morte aos 36 anos, em 1982 
(o Brasil só se livraria do regi-
me dois anos depois).   Esse é 
o período retratado no fi lme, 
com capricho na fotografi a e 
trilha sonora, nos cenários, fi -
gurinos, interpretações. 

É bom rever (ou conhe-
cer) jovens personagens im-
portantes de um período tão 
rico da nossa cena musical e 
intelectual. Ali estão Ronal-
do Bôscoli e Cesar Camargo 
Mariano, compositores com 
os quais Elis Regina se casou; 

o produtor Luís Carlos Miéle, 
o coreógrafo Lennie Dale e 
o jornalista Nelson Motta; o 
cartunista Henfi l e os cantores 
Nara Leão e Jair Rodrigues, 
revividos com belas atuações. 

Claro que inúmeras per-
sonalidades passaram pela 
vida dela. Óbvio que Elis viveu 
incontáveis episódios que po-
deriam constar no fi lme. Mas 
em duas horas de projeção o 
diretor priorizou o que bem 
quis, e o fez com elegância, 
charme, delicadeza, sensibili-
dade. Ver e ouvir a história de 
Elis é reviver e repensar o país. 
É poder refl etir até mesmo se a 
depressão que a levou à morte 
precoce não seria consequên-
cia da dureza dos 20 anos da 
opressão que o país atravessou 
e que respingou perigosamen-
te nela (mas que como uma 
diva ela nos atenuou).   Se alguma dúvida havia sobre a grati-

dão e o respeito dos cubanos por Fi-
del Castro, as imagens que correram 
o mundo falam por si. Para quem 

conhece Cuba e seus cidadãos, sempre tão 
alegres e falantes, foi signifi cativo ver o pe-
sar que tomou conta da ilha socialista. 

Mesmo aqueles cubanos críticos ao 
regime, se incorporaram ao silêncio res-
peitoso e de pesar que tomou conta do 
país desde que o Comandante Raul Cas-
tro surgiu em todos os canais na noite de 
25 de novembro confi rmando a partida 
de Fidel aos 90 anos de idade.

O destino fi nal do funeral de 9 dias 
foi Santiago de Cuba, cidade a cerca de 
800 km da capital e local onde Fidel de-
clarou vitoriosa a Revolução e dali, partiu 
com os muitos guerrilheiros, como Che 
Guevara, Camilo Cienfuegos e Raul Cas-
tro para Havana onde chegaram em 1º de 
janeiro de 1959, data que marca o aniver-
sário da Revolução Cubana.

No caminho, a multidão esperava por 
horas, assim que corria a notícia de que a 
carreata estava se aproximando. Gente de 
todas as idades, muito emocionadas por-
tando cartazes, fotografi as, bandeiras, fl ores, 
crianças com singelos desenhos feitos em 
homenagem ao comandante da Revolução 
que partiu, deixando um legado de resistên-
cia, solidariedade e internacionalismo.

O povo de Santiago de Cuba e inú-
meras pessoas de toda parte da ilha e 
também de vários países continuam pres-
tando tributo a Fidel Castro, visitando o 
cemitério de Santa Efi gênia, onde foram 
depositadas as cinzas de Fidel dentro de 

um simples monólito em que há apenas 
uma placa de bronze com seu primeiro 
nome, FIDEL.

Líderes de vários países se manifesta-
ram e muitos estiveram em Cuba durante 
esses dias de homenagens, incluindo Lula 
e Dilma que foram ao ato de massas na 
Praça de Santiago de Cuba, para a derra-
deira despedida com milhares de cuba-
nos e estrangeiros.

A embaixadora cubana Ana Silvia 
Rodriguez também agradeceu as mensa-
gens de solidariedade recebidas de mais 
de 140 países membros da ONU pela 
morte de Fidel. A entidade reconheceu a 
luta do comandante por levar saúde, edu-
cação, moradia, transporte e segurança 
para o seu povo, legados que até hoje fa-
zem de Cuba o país com um dos melho-
res índices de desenvolvimento, apesar 
da pressão exercida pelo cruel embargo 
norte-americano à ilha que prejudica so-
bremaneira sua economia.

Ainda no dia anterior, quando se ini-
ciou a despedida dos restos mortais de 
Fidel Castro, que já havia sido cremado 
no sábado pela manhã, longas fi las de 
mais de 1 km se formaram em torno do 
Memorial José Martí, para que as pessoas 
pudessem passar e render sua última ho-
menagem ao comandante.

Mais do que um adeus à Fidel, o 
povo de Cuba, ao longo da carretera 
central, rodovia por onde passou o fére-
tro de seu comandante, disse ao mundo 
que seguirá adiante e que Fidel Castro 
segue vivo com eles, tendo transcendido 
à imortalidade.

O cientista político Luiz Alberto Moniz Ban-
deira lançou recentemente o livro “A Desordem 
Mundial - o espectro da total dominação”. Ele 
mostra, por exemplo, que grupos de extrema di-
reita – com apoio dos Estados Unidos e de parte 
da Europa – tomaram o poder na Ucrânia por 
meio de um golpe de estado e reabilitaram com-
batentes ucranianos aliados dos nazistas.

Moniz Bandeira relata também fatos relacio-
nados ao confl ito israelense-palestino e lembra a 
destruição da Líbia, com a participação de gru-
pos terroristas estimulados e fi nanciados para 
guerrear. O livro conta ainda que, na década de 
30, houve uma tentativa de golpe de estado da 
extrema direita nos Estados Unidos, que deseja-

va derrubar o então presidente Franklin Roose-
velt e instalar um regime similar ao dos nazistas. 

Esses e outros fatos agora podem ser conhe-
cidos pelos brasileros para uma melhor compre-
ensão da história mundial e o contexto político 
em que vive o Brasil.

João Vicente Goulart – fi lho do 
ex-presidente Jango (João Goulart) 
– lançou em Brasília, no dia 7 de de-
zembro, o livro “Jango e eu: memó-
rias de um exílio sem volta. O livro 
relembra os passos da família desde 
a ida para o Uruguai, que os acolheu 
depois do golpe de 1964 no Brasil. 

Ele relata o cotidiano com o pai, 
a resistência e o sonho de um dia 
todos voltarem à pátria. Isso é feito 
a partir da reconstrução de diálogos 
de Jango em casa, com os amigos e 
políticos que iam visitá-lo.

Elis, o mito revivido no cinemaO adeus a
Fidel Castro

Livro retrata a desorden mundial Filho de Jango conta em livro histórias
da família no exílio

Angélica Torres 

Juliana Medeiros, especial de Havana - Cuba

Mário Augusto Jakobskind
Da Redação

História da maior cantora brasileira tem a ditadura como pano de fundo 

O nome de Fidel Castro está vin-
culado à parte importante da histó-
ria política brasileira, primeiramente 
por ter inspirado gerações de lutado-
res pelas causas da justiça social, des-
de suas primeiras declarações pela 
Rádio Rebelde, instalada em Sierra 
Maestra, difundindo mensagens de 
transformação e de esperança para a 
América Latina.

O golpe cívico-militar de 1964 
rompeu relações com Cuba e, movido 
pelo ódio, fez acusações infundadas a 
Fidel. Quando Sarney reatou as rela-
ções Brasil-Cuba, em 1986, a ilha já era 
um território livre do analfabetismo, 
da miséria, do latifúndio, das doenças 
endêmicas sociais e exalava justiça e 
esperança. E os brasileiros começaram 
a receber benefícios das transforma-
ções comandadas por Fidel.  

Quando o Brasil teve uma epide-
mia de meningite, foi na Ilha de Fidel 
que o governo Sarney buscou as vaci-
nas contra esta enfermidade que ceifou 
vidas brasileiras. Fidel salvando vidas 
no Brasil, para desespero da direita.

Antes, quando o Brasil do gover-
no Geisel foi o primeiro a reconhecer 
Angola, do poeta Agostinho Neto, 
por tabela reconhecia a ação solidária 

de Cuba naquele país. Inclusive Nel-
son Mandela declarou que a vitória 
dos cubanos em Cuito Cuanavale, 
Angola, era o começo do fi m do apar-
theid na África do Sul. Nesse ponto, 
a política externa do ilegítimo presi-
dente Geisel estava do lado certo da 
história, com Fidel Castro.

Quando o Brasil precisou de uma 
ação para levar atendimento médico a 
brasileiros que só conheciam médicos 
por telenovelas, foi buscá-los em Cuba 
de Fidel, contra o desprezo de médicos 
brasileiros hostilizando o programa 
Mais Médicos. Basta dizer que Fidel 
criou a Escola Latino Americana de 
Medicina para formar médicos para 
outros países. Lá estudam jovens sem-
-terra que, ao voltar, levam a medicina 
humanitária de Che Guevara a assen-
tamentos da reforma agrária.

O Brasil tem uma dívida com Fidel.
Finalmente, sem qualquer divul-

gação, o Instituto Finley, de Cuba, e a 
Fiocruz, ambos estatais, em parceria, 
estão produzindo vacina que está sal-
vando milhões de vidas na África. E 
cada dose tem a marca de Fidel, que 
iluminou a história com ações concre-
tas por justiça e dignidade dos povos.

Fidel e o Brasil
Beto Almeida
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Multidão se reúne na praça da Revolução, em Havana, para homenagear Fidel Castro
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distrito federal

Sempre alegando falta de 
dinheiro para pagar dí-
vidas com terceirizados, 
prestadores de serviços 

e a folha do funcionalismo, 
o governo de Rodrigo Rol-
lemberg (PSB) decidiu, pela 
segunda vez, movimentar os 
recursos do Instituto de Pre-
vidência dos Servidores do 
Distrito Federal (Iprev) – o 
equivalente ao INSS dos traba-
lhadores da iniciativa privada. 

No ano passado, remane-
jou R$ 1,2 bilhão, em troca de 
terrenos da Terracap. Neste 
ano, sem conhecer o valor de 
mercado do Banco de Brasília 
(BRB), o GDF colocou as ações 
da instituição como moeda de 
troca para uso do superávit do 
Iprev, em uma operação que 
vai render aos cofres públicos 
cerca de R$ 493 milhões. 

A grande questão é que, 
sem um plano claro de arreca-
dação e desenvolvimento para 
o Distrito Federal, Rollemberg 
joga a responsabilidade de go-
vernar - e a consequente falta 
de recursos - nas costas dos 
servidores e dos serviços pú-
blicos. Enquanto isso, a recor-
rência em utilizar os recursos 
do Iprev vai se tornando uma 
política de governo - talvez a 
principal -, escondendo sérios 
problemas de gestão. 

Para justifi car o avanço so-
bre o patrimônio dos servido-
res, o Iprev, - e pagar os próprios 
servidores - o GDF usa e abusa 
de táticas que difundem a in-
segurança entre os servidores. 
Ameaça parcelar salários; ame-
aça não pagar o 13º; dá calote 
em aposentados; atropela leis e 
descumpre promessas feitas e 
documentadas por ele mesmo. 

Os servidores só podem 
repudiar este tipo de prática e 
lutar para evitar a dilapidação 
do Iprev, cujo resultado pode 
ser o não pagamento de apo-
sentadorias a médio e longo 
prazos. Vale lembrar que esse 
problema não atinge apenas 
o servidor público. Pega em 
cheio os terceirizados que atu-
am em órgãos públicos e pres-
tadores de serviços ao GDF, 
que sofrem com constantes 
atrasos de pagamentos.

Utilizar recursos do Iprev virou 
principal política de Rollemberg
Rosilene Corrêa

Há três meses foi antecipado 
que Paulo Otávio – fi liado ao PP, 
mesmo partido do ministro da 
Saúde, Ricardo Barros – seria 
o vencedor de uma chamada 
pública do Ministério da Saúde 
para alugar um prédio para a 
Anvisa. 

A prova está no anúncio 
publicado no jornal Correio 
Braziliense, na seção "Recados", 
página 5 do caderno "Classifi -
cados", afi rmando que "o Dr. R. 

Barros avisa ao público em geral 
que está gozando de muita saú-
de e pretende mudar a partir de 
2/09 para o STRN no 700 POAP, 
onde atenderá amigo com trata-
mento privilegiado".

Apesar da previsão legal 
para dispensa de aluguel conti-
da na Lei de Licitações, é preciso 
apurar esta facilidade que Paulo 
Otávio teve junto ao seu compa-
nheiro de partido, aliado de Mi-
chel Temer.

Os cerca de 50 mil estudantes, 
professores e trabalhadores que to-
maram a Esplanada dos Ministérios, 
durante a Caravana Ocupa Brasília, 
no dia 29 de novembro, foram sur-
preendidos com bombas e todo tipo 
de violência policial durante passeata 
totalmente pacífi ca contra a PEC 55, 
em votação no Senado. 

O ato convocado pela União Na-
cional dos Estudantes começou ainda 
pela manhã e reuniu diversos movi-
mentos sociais e jovens de todo Brasil. 
No caminho até o Congresso Nacional, 
a Polícia Militar comandada pelo go-
vernador Rodrigo Rollemberg (PSB) 
atacou os manifestantes com bombas 
de efeito moral, balas de borracha, gás 
lacrimogêneo e golpes de cassetete.

Já na manifestação do dia 4 de 
dezembro, organizada pelos apoia-
dores do golpe que derrubou Dilma 
Rousseff  da presidência da República, 
a PM de Rollemberg agiu de forma 
diferente e foi muito cordial com os 
manifestantes.

Paulo Otávio aluga prédio para
governo Temer, de forma suspeita

PM só agride quem é contra o golpe
Da Redação
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#ROLLEMBERG
MENTE
AO DIZER DE REPENTE 

QUE O DINHEIRO DA GENTE
CRIOU ASA E SUMIU.


